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Beste voor-inschrijvers op Zon op de Kempen
Goed nieuws; na een toch lange zoektocht hebben we een dak in de gemeente Bergeijk
gevonden dat geschikt is als zonnedak voor de coöperatie.
Het dak ligt op de showroom van Autobedrijf Smolders in Westerhoven, Braambos 1.
We hebben het dak technisch laten onderzoeken, er moet wel een en ander aangepast worden
om de zonnepanelen installatie te kunnen dragen, maar de aanpassingen zijn te overzien.
We denken dat het dak eind maart 2020 in productie kan gaan, dat is een mooi moment, vanaf
die periode gaat de zonopbrengst flink omhoog.
Het aantal voor-inschrijvingen verloopt uitstekend, als er nog geïnteresseerden zijn, raad ik
aan om zo snel mogelijk voor- in te schrijven, want de toewijzing van de panelen gaat per
datum van voor-inschrijving
Wat is de planning:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De installateur maakt een definitieve offerte.
We krijgen een offerte voor de dak aanpassing
We bereiden overeenkomsten (zoals recht van opstal) voor met de dak eigenaar.
We hebben overleg met Enexis over een offerte voor een aansluiting op het net.
Vervolgens maken we voor eind oktober met alle cijfers een mooie business case.
31 oktober beleggen we een informatieavond.
In een daar op volgende bijeenkomst kunnen jullie definitief inschrijven.
We geven de officiële opdracht voor de aanleg van de installatie
In maart 2020 wordt de installatie gemonteerd en getest.
Het streven is dat eind maart 2020 de panelen geïnstalleerd zijn, vanaf dat moment is
Zon op de Kempen, Bergeijk operationeel.

Op 31 oktober beleggen we dus een informatieavond voor de voor-inschrijvers en
geïnteresseerden, buren, kennissen, en kunnen we concrete informatie geven over de
postcoderoos constructie, de voorwaarden, kosten en verwachte resultaten voor dit
zonnedak. Op deze avond hoef je nog niet definitief in te schrijven, de avond is zuiver
informatief.
We sturen nog een separate uitnodiging voor deze informatie avond op 31 oktober.
Nog een laatste opmerking: We hebben gemerkt dat het financieel en organisatorisch
lastig is om voor elk zonnedak een aparte coöperatie op te richten. We gaan dan ook over
naar een overkoepelende Cooperatie; ZonopdeKempen. Het besluit moet nog officieel
genomen worden, maar in de communicatie gebruiken we de naam ZonopdeKempen
alvast. Dit betekent dat ook ons logo wordt aangepast, het mail adres is vanaf nu:
ZonopdeKempen@KempenEnergie.nl
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